HANDLEIDING
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Cocobelt! Vanaf nu kunt u veilig én comfortabel met uw
babyautostoeltje lopen.
Ik hoop dat u veel plezier aan uw Cocobelt zult beleven.

Met vriendelijk groet,
Manon Corts-Trieling
Cocobelt model, moeder en oprichter/eigenaar van Cocobelt
Voordat u uw Cocobelt kunt gebruiken dient u deze eerst correct te installeren. Lees deze handleiding
aandachtig door.
De verpakking heeft de volgende inhoud:
• 1 originele Cocobelt
• 2 klittenbandstrips, zodat de Cocobelt zowel aan uw linker- als rechterzijde gedragen kan worden
• 2 markeerstickertjes
• Handleiding
• U bent zelf altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van uw baby
• Laat uw baby nooit onbewaakt achter.
• Zet uw baby altijd met de harnasgordel van het babyautostoeltje vast.
• De Cocobelt is geen speelgoed en dient alleen te worden gebruikt door volwassenen die bekend zijn
met het juiste gebruik van de Cocobelt.
• De Cocobelt is alleen geschikt voor kinderen van 0 – 12 maanden en een gewicht van 0 - 13 kg
• De Cocobelt is alleen geschikt voor gebruik in combinatie met babyautostoeltjes in de Groep 0+
categorie
• Oneigenlijk en onjuist gebruik van de Cocobelt kan ernstig letsel veroorzaken.
U installeert uw Cocobelt voor gebruik in 3 eenvoudige stappen:
Plaats nooit uw baby in het babyautostoeltje wanneer u, voor de eerste keer, uw Cocobelt
installeert!
Raadpleeg de tekeningen in de juiste volgorde met onderstaande beschrijvingen om uw Cocobelt op de
juiste wijze in gebruik te nemen.
Bij het installeren van uw Cocobelt bevindt het hoofdeinde van uw babyautostoeltje zich altijd aan
de voorkant. U heeft dus altijd oogcontact met uw baby.
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1) Bepaal de correcte locatie van de klittenbandstrip(s) op de draagbeugel van het babyautostoeltje
1a) Zorg ervoor dat de draagbeugel van het babyautostoeltje schoon,
Deze oppervlakken reinigen.
vetvrij en droog is in de omcirkelde zones.

Klik de riem vast.

1b) Bevestig de Cocobelt om de draagbeugel van uw babyautostoeltje
en klik de buckle vast. De buckle bevindt zich nu aan de voetzijde van
uw babyautostoeltje.

1c) Hang de Cocobelt op uw schouder, verstel de lengte van de
Cocobelt en zorg dat het autostoeltje recht hangt.
- Het klittenband aan de binnenkant van de Cocobelt dient de beugel
van uw babyautostoeltje te raken.
- De schouderpad dient goed en comfortabel op uw schouder te rusten
- Het babyautostoeltje dient contact te maken met uw heup
- Het babyautostoeltje dient recht te hangen
Het babyautostoeltje raakt de heup en hangt
recht.

Het babyautostoeltje hangt schuin.

1d) Markeer de positie waar u de klittenbandstrip op de draagbeugel
van uw babyautostoeltje dient te bevestigen, met de bijgeleverde
markeersticker.

Deze positie
markeren.

Markeersticker hier
plaatsen.
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2) Bevestig de klittenbandstrip(s) op de draagbeugel van uw babyautostoeltje (éénmalig)
Verwijder de plakstrip van de klittenbandstrip.
2a) Verwijder de plakstrip van de klittenbandstrip.

Bevestig de klittenbandstrip. Het uiteinde (een
lijn) dient bovenop de draagbeugel te eindigen.

2b) Plak de klittenbandstrip op de gemarkeerde plaats.
- Het uiteinde van de klittenbandstrip dient bij bevestigen aan de
draagbeugel altijd bovenop de draagbeugel te eindigen.
- De klittenbandstrip dient netjes en zonder vouwen te worden
opgeplakt.
- Probeer dit uit voordat u de plakstrip verwijdert.

3) Bevestig de Cocobelt voor dagelijks gebruik.
3a) Bevestig het klittenband aan de binnenkant van uw Cocobelt aan de
Bevestig het klittenband in de
riem aan de klittenbandstrip op
klittenbandstrip op de draagbeugel van uw babyautostoeltje en klik de
de draagbeugel.
buckle vast.

Optillen met arm onder
draagbeugel. Plaats de
schouderpad met uw andere
hand.

Plaats altijd arm onder
draagbeugel bij gebruik
Cocobelt. Houd arm onder
draagbeugel tijdens lopen.

3b) Til het babyautostoeltje op met uw onderarm door de Cocobelt
heen.

3c) Zorg dat de schouderpad goed op uw schouder rust. Uw Cocobelt
is nu klaar voor gebruik!
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De Cocobelt is een hulpmiddel voor het lopend vervoeren van een babyautostoeltje. U dient te
allen tijde met uw arm door de draagbeugel heen te lopen om elk risico van eventueel vallen te
vermijden.
U dient direct na gebruik de Cocobelt van de draagbeugel te verwijderen om elke vorm van letsel
aan uw baby te voorkomen.

Cocobelt stelt zich niet aansprakelijk voor elke vorm van ondeskundig gebruik en/of
afwijkend gebruik ten opzichte van het door Cocobelt geadviseerde gebruik.
Garantie:

Uw Cocobelt is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen. De fabricage voldoet aan de
huidige Europese veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen.

De garantie op uw Cocobelt bedraagt 24 maanden vanaf de datum op het originele aankoopbewijs.

De garantie omvat geen schade als gevolg van normale slijtage, oneigenlijk of onjuist gebruik of
onachtzaamheid, of als gevolg van het niet in acht nemen van de handleiding. Normale slijtage
omvat bijvoorbeeld slijtage aan weefsels door regelmatig gebruik alsmede natuurlijke vervaging
van kleuren en achteruitgang van materiaal na verloop van tijd en door gebruik.

Het hergebruiken van de Cocobelt voor meerdere baby’s achtereen, en/of het doorverkopen aan
derden wordt om kwaliteits- en veiligheidsredenen afgeraden.

Indien u gebruik wenst te maken van de garantie kunt u zich richten tot het verkooppunt waar u de
Cocobelt heeft aangeschaft. Deze garantie voldoet aan Europese Richtlijn 99/44/EG van 25 mei
1999.
Onderhoud:
De Cocobelt behoeft bij normaal gebruik geen onderhoud. Eventuele vlekken kunt u handmatig verwijderen
met lauwwarm water.
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